
   



  

           ادارة اعمال:       القسم      كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة            صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :    اسم دورة التخرج ١/٧/٢٠٠١في ٩/٣٣/٥٩٢٠:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 85.933 فراس عبد العزيز صالح ابو غانم   .١
 االول 82.761 احمد حسين حسن آتو ال عيسى    .٢
 االول 75.539 ف حسن فرج الجميلي غانم خل   .٣
 االول 75.440 يونس ذنون يونس الطائي   .٤
 االول 74.770 محاسن زيدان فالح حسن العكيدي    .٥
 االول 74.511 منذر خضر يعقوب المهتدي   .٦
 االول 73.340 ايمان نجم الدين عبد اهللا خليل النعيمي   .٧
 االول 73.157 ذاآر طاهر ذنون العباوي    .٨
 االول 72.830 ليمان خليفحازم عبد س   .٩
 االول 72.800 نجالء سالم حسين علي    .١٠
 االول 72.769 عبد الحق سعيد عبد اهللا منيف    .١١
 االول 72.632 زهراء نزار حميد طه الدباغ   .١٢
 االول 72.148 اسماء يونس محمود محمد   .١٣
 االول 72.148 يقظان مظفر عبد الرحمن الشهواني   .١٤
 االول 71.616 آوثر محمد رمضان مصطفى   .١٥
 االول 71.112 عمر جوهر يونس محمد    .١٦
 االول 70.808 هادي عدنان يوسف محمد    .١٧
 االول 70.743 صادق علي محمد الطشي   .١٨
 االول 70.709 سجى صديق غازي   .١٩
 االول 69.721 ازهار عدنان ابراهيم عبد المعماري   .٢٠
 االول 69.398 والء علي سلطان جاسم   .٢١
 االول 69.181 ياالء قصيد شهاب احمد الحمود   .٢٢
 االول 69.139 هبة محمد شهاب احمد    .٢٣
 االول 68.481 نادية خليل حمه خان آاآا خان    .٢٤
 االول 68.275 علي عبد الكريم يونس جرجيس    .٢٥
 االول 67.976 خلدون احمد عزيز العزاوي    .٢٦
 االول 67.882 صبا طالل شاآر محمود بكر    .٢٧
 االول 67.877 ابراهيم احمد ابراهيم محمد الجبوري    .٢٨
 االول 67.615 عامررجب ذياب السبعاوي   .٢٩
 االول 67.466 مروان عجيل عبد الغني سليمان    .٣٠
 االول 67.366 رعد مشعان حاصود خلف    .٣١
 االول 67.116 محمد جاعد علي جمعة    .٣٢
 االول 66.935 ياسر علي محمد سليمان    .٣٣
 االول 66.894 اخالص مالو حسن حسكوك   .٣٤
 االول 66.611  المشهدانياسراء حازم حامد عبد   .٣٥
 االول 66.402 شيماء يحيى مهند احمد    .٣٦
 االول 66.345 عطوان حسن عمر يونس    .٣٧
 االول 66.226 نايري اشخان ارام خاجيك    .٣٨
 االول 65.904 حردان احمد حسين حسن الحسن    .٣٩



 االول 65.624 اشواق ابراهيم محمد محمود الفارس   .٤٠
 االول 65.612 عمر نايف عبد اللطيف حسن   .٤١
 االول 65.538 ميرفت شفيق ايشو شمعون    .٤٢
 االول 65.409 عبد الرحمن عبد اهللا عبد اهللا ساري    .٤٣
 االول 65.054 شيماء عادل ابراهيم ادهم    .٤٤
 االول 64.588 اسيل غانم حامد عبد النعيمي    .٤٥
 االول 64.487 نشوان هاشم عثمان ايوب    .٤٦
 ولاال 63.971 جنيد جاسم محمد وهيب النجار    .٤٧
 االول 63.232 نوري حسين ولي الشريف   .٤٨
 االول 63.069 ملوك رمزي احمد العباوي    .٤٩
 االول 62.992 مرعي حسن محمد سلو داؤد   .٥٠
 االول 62.762 وسام نافع عبد الباقي اسماعيل    .٥١
 االول 62.560 عمار عدنان جاسم شريف   .٥٢
 االول 62.399 نشوان رضوان محمد صبري   .٥٣
 االول 62.230 باشي ياسرصبحي محمود قصاب    .٥٤
 االول 62.083 اسماء علي سلطان عبد اهللا الجواري   .٥٥
 االول 62.034 مازن يوسف خضر خلف    .٥٦
 االول 61.910 ابراهيم محمود محمد حسين    .٥٧
 االول 61.874 زهراء عباس يونس صالح الصالح    .٥٨
 االول 61.758 احمد طليع عزيز يونس العبيدي   .٥٩
 االول 61.655   سليمان محمدناظم احمد عيسى   .٦٠
 االول 61.175 محمد شاهر يونس العبيدي   .٦١
 االول 60.510 رائد محروس محمد ابو حسان   .٦٢
 االول 60.143 فارس حيدر احمد حسين   .٦٣
 االول 60.142 احمد عبد الباسط عبد الرزاق آشمولة    .٦٤
 االول 60.000 مروان الياس خضر انطوان    .٦٥
 االول 59.995 نجم سهيل نجم عبد اهللا الموسوي   .٦٦
 االول 59.839 فيرجين توما مقدس سليمان   .٦٧
 االول 59.818 محمد حسين غربي داؤد الجبوري    .٦٨
 االول 59.760 رضوان ابراهيم محمد عبد القادر   .٦٩
 االول 59.638 صالح الدين وليد عبد الحمداني    .٧٠
 االول 59.278 سعد فؤاد طلب سعد اهللا المختار   .٧١
 االول 59.168 عمار سعد عبد الوهاب فرحان حسن    .٧٢
 االول 59.076 مراد سعيد محمد قائد العبسي   .٧٣
 االول 58.807 موفق عطية احمد الجبوري   .٧٤
 االول 58.742 محمد عبد اهللا علي الجبوري    .٧٥
 االول 57.604 حسيب شويش طلب حمود    .٧٦
 االول 57.570 ناجي يوسف عبد الكريم مصطفى   .٧٧
 االول 57.466 عالء حبيب محمود احمد الطائي    .٧٨
 االول 57.435 صالح جسام عبد صالح القره غولي    .٧٩
 االول 56.673 ميادة وعد صالح يونس الكموشي    .٨٠
 االول 56.404 محمد نذير رؤوف امين قصاب باشي    .٨١
 االول 56.045 لؤي عبد الكريم علي محمد الدليمي    .٨٢
 االول 55.049 فراس بديع عبد المجيد عثمان    .٨٣
 ولاال 52.755 بشار درويش محمود   .٨٤



 
  

              المحاسبة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة            صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :     اسم دورة التخرج ١/٧/٢٠٠١في٩/٣٣/٥٩٢٠:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 87.767 مراد فريد فرحان سليمان البواب   .١
 االول 84.751 محمد عبد المجيد محمود الشاللفة   .٢
 االول 83.610 ان عبد الحميد خليل عبد الحميدرز   .٣
 االول 82.472  صالح الهزايمةبايرصالح    .٤
 االول 78.875 بالل امجد محمد سعيد   .٥
 االول 78.662 فراس عزيز محمد جواد   .٦
  غير متدرب      .٧
 االول 77.040 رائدة غانم احمد ذنون   .٨
 االول 76.231 انس ادريس حسين المومني   .٩
 االول 75.073 يى البزازليندا احسان يح   .١٠
 االول 75.034 مؤمن مامون عبد الوهاب توفيق   .١١
 االول 74.526 مجاهد محمد احمد احمد المعافا   .١٢
 االول 73.958 تغريد علي رشيد الزبيدي   .١٣
 االول 73.824 اسعد خليفة شالل مرعي    .١٤
 االول 73.453 سرى محمد زين الدين نوري   .١٥
 االول 71.820 محمد عبد المجيد محمد عقالت   .١٦
 االول 70.533 وسناء خالد احمد عبداهللا   .١٧
 االول 70.359 اآرم نافز اسماعيل نوفل   .١٨
 االول 69.616 منير عبداهللا عبد القوي   .١٩
 االول 69.511 ايمان احمد ابراهيم يونس الشعباني   .٢٠
 االول 69.296 مهند عطااهللا ابو ذياب   .٢١
 االول 68.809 خالد محمد سعد علي شداد   .٢٢
 االول 68.807 براهيم سليمان عليحافظ ا   .٢٣
 االول 68.782 وائل مصطفى مصطفى اديب   .٢٤
 االول 68.723 دالل محمد عبود احمد   .٢٥
 االول 68.396 هشام عدنان احمد احمد   .٢٦
 االول 67.850 شيماء سعداهللا علي الحنوش   .٢٧
 االول 67.515 عبدالكريم رفيق عبدالكريم عبدالهادي   .٢٨
 االول 67.379 دينا اآرم حسن محمود   .٢٩
 االول 67.314 ابراهيم محمد محمود تايه   .٣٠
 االول 67.193 ايمن احمد طه الدعباس   .٣١
 االول 67.097 محمد حسين علي سليمان البري   .٣٢
 االول 66.909 احمد موفق محمو نجم النعيمي   .٣٣
 االول 66.317 عادل علي محمد راجح   .٣٤
 االول 65.509 عاطف ابراهيم محمد الشباطات   .٣٥
 االول 65.151 ليل ابوبكرمياس عصام خ   .٣٦
 االول 64.950 نفيل عادل نجم عبو   .٣٧
 االول 64.755 سوسن احمد محمد خضر الحيالي   .٣٨



 االول 64.680 احمد محمد صالح الكلوب   .٣٩
 االول 64.452 هالة قاسم محمد علي مصطفى   .٤٠
 االول 64.199 شادي عبدالعزيز محمد الفرارجة   .٤١
 االول 64.043 عمار بشير محمد موسى الجبوري   .٤٢
 االول 63.940 خالد محمد صالح حسن الزيدي   .٤٣
 االول 63.683 محمد حسين علي حسين اوميدي   .٤٤
 االول 63.376 علي طلب احمد وآاع   .٤٥
 االول 62.878 بسام طارق يحيى الوتار   .٤٦
 االول 62.839 ابراهيم محمد علي سليم   .٤٧
 االول 62.611 محمد شريف يوسف محمد الهاللي   .٤٨
 االول 62.077 د حسنغالب عيسى محيمي   .٤٩
 االول 61.771 فراس وجيه علي عثمان   .٥٠
 االول 61.287 وضاح عبدالهادي صالح السالمي   .٥١
 االول 61.277 لؤي نزار عبداهللا عبدالقادر   .٥٢
 االول 60.763 علي غازي ذنون ايوب   .٥٣
 االول 60.018 ازهار زهير عزالدين الطائي   .٥٤
 االول 59.948 جنيد عبدالكريم ابراهيم علي   .٥٥
 االول 59.773 هيام غانم حسين مال اهللا   .٥٦
 االول 59.699 وطبان عبد الستار محمد يونس   .٥٧
 االول 59.551 تو الرناويآصالح خديدة    .٥٨
 االول 59.447 رشيق يوسف الياس آاآو   .٥٩
 االول 59.268 فاتن فاروق احمد جالل   .٦٠
 االول 58.942 احمد يحيى خليل حمود البزاز   .٦١
 االول 58.820 آنعان آريم جواد فتاح   .٦٢
 االول 58.122 ثامر محمد جاسم احمد   .٦٣
 االول 57.658 مروة جميل يحيى محمد   .٦٤
 االول 57.645 سارة شعيب هاشم سليم   .٦٥
 االول 56.781 آرم بهنام يعقوب يونان   .٦٦
 االول 56.585 حسين طالل عبداهللا صالح   .٦٧
  غير متدرب      .٦٨
 االول 55.457 عبداهللا سليم حسين ابوشنار   .٦٩
 االول 55.371 احمد العياشابر ججاسم   .٧٠

  



 
   

  

 اعداد المدرسين التجاريين:          القسم كلية االدارة واالقتصاد          :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة              صباحي                                                               : لدراسة ا
  

               :  اسم دورة التخرج  ١/٧/٢٠٠١  في ٩/٣٣/٥٩٢٠:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
                             

  دور الذي تخرج منهال  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 87.691 اميرة احمد حمد الحمدي   .١
 االول 75.430 خطاب محمد خطاب دواش   .٢
 االول 74.145 والء ماهر سعيد مراد   .٣
 االول 72.601 سوسن صباح اوراها آيكة نداس   .٤
 االول 71.952 يسرى غازي حسن الطائي   .٥
 االول 71.891 نغم خليل ابراهيم سلمان   .٦
 االول 70.128 قرياقوس شابارفاه اوغسطين    .٧
 االول 69.417 عمار علي ندى علي الجبوري   .٨
 االول 68.110 منال نور الدين امين سلمان   .٩
 االول 67.837 ازهار غانم حميد سلطان الطائي   .١٠
 االول 67.593 مارلين هرمز اوراها ياقو   .١١
 االول 66.964 داليا طاهر امين علي   .١٢
 ولاال 66.931 فيان شابا بيا صليوه   .١٣
 االول 66.439 نهرين حنا قرياقوس توما   .١٤
 االول 65.978 سنبل ثروت عبدالرحمن آوله   .١٥
 االول 65.745 سحر نبيل جفات وادي الزبيدي   .١٦
 االول 63.830 امينة عبدالكريم بهجت شاآر   .١٧
 االول 63.577 حنان منذر زآر عبدالباقي زآريا   .١٨
 االول 62.751 بيداء عبدالمنعم عبد الرضا جاسم   .١٩
 االول 62.358 صبا علي يونس محسن   .٢٠
 االول 62.130 صدام محمد خضر الجبوري   .٢١
 االول 61.750 وسن عبدالسالم رجب جاسم   .٢٢
 االول 61.141 اميرة ميرزينا منصور آذذيا   .٢٣
 االول 60.580 صدام فتحي محمد حسن الحيالي   .٢٤
 االول 59.500 ريان اآرم صالح ابراهيم   .٢٥
 االول 59.486 نداء صكر محمود الشمري   .٢٦
 االول 59.149 مهند مؤيد ابراهيم ياسين الخفاف   .٢٧
 االول 58.412 محمد نايف عبيد الخفاجي   .٢٨
 االول 58.337 مهدي شاهر علي عرب   .٢٩
 االول 58.180 انفال عبد رشيد احمد   .٣٠
 االول 56.977 عمر آنعان يونس سليمان   .٣١
 االول 56.968 امل ناطق حكمت ولي   .٣٢
 االول 56.746 صورنهاد عبدالمسيح بطرس من   .٣٣
 االول 56.659 ميادة سعدون اسود الفرحان   .٣٤

  



 
    

  

       االدارة الصناعية :          القسم كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                            صباحي                                               : لدراسة ا
  

    :    اسم دورة التخرج ١/٧/٢٠٠١في ٩/٣٣/٥٩٢٠:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 68.328 امير بكر يونس عباس المولى   .١
 االول 66.475 عبد العزيز طيب فتحي   .٢
 االول 66.278 عمر محسن حميد داؤود المعطاوي   .٣
 االول 66.208 خضر سليمان خلف   .٤
 االول 65.203 عدنان مجيد سليم مصطفى   .٥
 االول 64.394 عبد عواد حسين الجبوري   .٦
 االول 63.474 علي عقيل خضير الداؤودي   .٧
 االول 62.477 خالد وليد حسين العباسي   .٨
 االول 61.712 محمد هاني خليل ابراهيم   .٩
 االول 60.154 فراس عبد اهللا مصطفى الجبوري   .١٠
 االول 58.720 روخان المحمدسصباح فلماز    .١١
 االول 55.357 جاسم محمد علي عبد الوهاب بابا   .١٢

 



   
  

              االقتصاد:            القسم           كلية االدارة واالقتصاد  :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة            صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :   اسم دورة التخرج ١/٧/٢٠٠١في ٩/٣٣/٥٩٢٠:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 89.022 طان ابراهيمعبعبد اهللا خضر    .١
 االول 83.094 ابراهيم اديب ابراهيم محمود   .٢
 االول 79.105 احمد طارق محمود حسين   .٣
 االول 78.022 ندى سهيل سطام الدليمي   .٤
 االول 67.790 اديد فتحي حمحماحمد م   .٥
 االول 67.721 مهند غازي طه سليمان   .٦
 االول 66.556 صبيحة نجم محمد علي الجواري   .٧
 االول 65.235 علي قاسم عبد علي حسون   .٨
 االول 64.246 جالل محمد محمود محمد   .٩
 االول 62.544 احمد علي عبد محمد   .١٠
 االول 62.537 بشار خديدة الياس خديدة   .١١
 غير متدرب       .١٢
 االول 60.614 ابراهيم طاهر ابراهيم محمد   .١٣
 غير متدرب       .١٤
 االول 59.754 صادق عبد الباقر زبير سلفان السليماني   .١٥
 االول 58.339 محمود عبيد حسن العيكيدي   .١٦
 االول 58.112 نجالء سلطان هايز شالل الجبوري   .١٧

  



 
  

علوم المالية والمصرفية:          القسم  واالقتصاد            كلية االدارة:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة            صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :     اسم دورة التخرج ١/٧/٢٠٠١في٩/٣٣/٥٩٢٠:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 88.291 رامي محمود أحمد علي الحرابشة   .١
 االول 83.017 فتحي محمد سليمان النعيمي   .٢
 االول 80.292 رواء أحمد يوسف عثمان   .٣
 االول 77.926 ميادة صالح الدين تاج الدين   .٤
 االول 77.515 أحمد محمد حسن نور   .٥
 االول 77.363 عمر غازي عزيز يوسف   .٦
 االول 73.994 محمد محمد علي النشي   .٧
 االول 72.195 حسين عزت داؤد محمد   .٨
 االول 72.122 وسن أبلحد داؤد متي   .٩
 االول 71.224 غيداء سامي بيون عزو   .١٠
 لاالو 71.204 شيماء وليد عبد الهادي حسن   .١١
 االول 68.837 عمر عبد الكريم عبد اهللا بالل   .١٢
 االول 68.257 زهراء أحمد محمد توفيق   .١٣
 االول 67.646 سهيل نجم عبد محمد   .١٤
 االول 67.311 سنان متي رشيد   .١٥
 االول 66.553 اسراء عبد الهادي محمد   .١٦
 االول 66.319 شيماء أحمد رمضان الحمداني   .١٧
 ولاال 64.913 معتصم مصعب رشيد محمود   .١٨
 االول 64.857 رغد مظفر يونس غزال   .١٩
 االول 64.664 بلقيس وليد عبد ابراهيم   .٢٠
 االول 64.273 شيماء رافع محمود عبد الهادي   .٢١
 االول 63.963 أحمد غربي ابراهيم النعيمي   .٢٢
 االول 63.789 ميالد موفق سعيد جرجيس اوفي   .٢٣
 االول 63.721 ايالء جمعة شويش لفتة   .٢٤
 االول 63.692 يانعامر هاني سعد مر   .٢٥
 االول 63.322 ابراهيم عبد الحميد محمد محمود   .٢٦
 االول 62.873 جمال حسن الياس البرغش   .٢٧
 االول 61.308 ر احمديعبد االله عطية خض   .٢٨
 االول 60.365 ايفان ابراهيم خنا بطرس الجيوا   .٢٩
 االول 59.484 ابتسام محمد نور حمزة   .٣٠
 الولا 59.408 واريسعد علي عطو سرحان الج   .٣١
 االول 59.347 أحمد محمد شهاب أحمد العبيدي   .٣٢
 االول 59.045 اسراء أحمد عبد طه   .٣٣
 االول 58.949 ياسين عباس حسين حامد   .٣٤
 االول 58.519 وسن عبد الملك نايف   .٣٥

  



   



  

           ادارة االعمال:           القسم كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:        الشهادة        صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج           ١/١٠/٢٠٠١في٩٩٦١:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 67.100 عمار حسين علي جاسم    .١
 الثاني 59.658  رسولدشيماء نجم عبي   .٢
 الثاني 59.297 اآرم حسين مراد حسين البرواري   .٣
 الثاني 58.915 ميسر صالح احمد آريم   .٤
 الثاني 58.805 عمار طه خضر حسن    .٥
 الثاني 57.842 د الرحمن طه محمد طه عب   .٦
 الثاني 57.739 نجالء سالم حمود بكر   .٧
 الثاني 57.558 ياسمين عادل ابراهيم ادهم   .٨
 الثاني 57.545 عبد اهللا فتحي شحاذة داؤد   .٩
 الثاني 57.300 احمد مظفر جميل الطالب    .١٠
 الثاني 56.660 اخالص جاسم حمدون احمد   .١١
 الثاني 56.160 عبد الحميد يونس حميد ذنون    .١٢
 الثاني 55.926 و اليوسفممحمد اسماعيل جميل ش   .١٣
 الثاني 55.469 غزوان فالح يوسف يعقوب   .١٤
 الثاني 55.430 رائد زهير نعيم سليمان   .١٥
 الثاني 54.615 فواز حسن علي فرحات   .١٦

  



 
  

             المحاسبة:       القسم     كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:        الشهادة        صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج          ١/١٠/٢٠٠١في ٩٩٦١:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 78.316 عثمان ياسين مصطفى حسن   .١
 الثاني 69.766 ياسر خيرالدين خالد مصطفى   .٢
 الثاني 67.205 حسين جمال حسن حمود   .٣
 الثاني 65.627 سهى عبدالجبار محمد خليل   .٤
 انيالث 63.980 عمر محمد ابراهيم اسماعيل   .٥
 الثاني 62.741 ابتسام ياسين احمد يونس   .٦
 الثاني 60.306 حسين علي حسن الخطيب   .٧
 الثاني 60.075 ذآرى حسام قاسم ولي   .٨
 الثاني 59.093 عباس محمد علي محمد خان   .٩
 الثاني 58.083 خلدون ابراهيم حسن محيميد   .١٠
 الثاني 58.049 فرهاد خالد ياسين عبدالرزاق   .١١
 الثاني 57.680 حمداسامة ذنون يونس م   .١٢
 الثاني 57.610 معن عصام نوري الجوادي   .١٣
 الثاني 57.101 بسام حسن جاسم هويدر   .١٤
 الثاني 56.999 هند عوني ذنون يونس   .١٥
 الثاني 56.974 احمد حسن علي حمود السبعاوي   .١٦
 الثاني 56.624 عدي مهدي صالح سلوم العزاوي   .١٧
 الثاني 56.574 خليل محمد عبداهللا القطاونة   .١٨
 الثاني 56.410 ضياء عذاب حجاب منصور اللهيبي   .١٩
 الثاني 56.294 هيثم غانم سلمان يونس آل فارس   .٢٠
 الثاني 55.900 يونس حسن عمر البرواري   .٢١
 الثاني 55.727 زياد طارق عبودي بابي   .٢٢
 الثاني 55.702 محمود غانم ابراهيم محمد الحاج زبير   .٢٣
 الثاني 55.602 يعقوب يوسف آريمان عودة   .٢٤
 الثاني 55.١٨١ احمد خالد فتحي نجم   .٢٥
 الثاني 54.885 لمى سمير عبدالسالم حسن غانم   .٢٦
 الثاني 54.507 فيان ابراهيم طه خليل   .٢٧
 الثاني 54.333 مازن يوحنا صليوا مقدسي   .٢٨
 الثاني 54.207 حسين محمد مرعي سعيد الكيكي   .٢٩
 الثاني 53.960 عصام مجيد عبدالكريم مصطفى   .٣٠
 الثاني 53.845 د ابراهيم المتونيسليمان عبومثنى    .٣١
 الثاني 53.774 محمد ناجي نجيب موسى الحديدي   .٣٢
 الثاني 53.624 اسعد عبداهللا عابد الجبوري   .٣٣

 
 



  

 اعداد مدريسين تجاريين:                القسم كلية االدارة واالقتصاد      :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                 صباحي                                                           : لدراسة ا
  

 :        اسم دورة التخرج ١/١٠/٢٠٠١ في ٩٩٦١:   رقم وتأريخ االمر الجامعي  ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
   هـ١٤٢٢/ رجب / ١٢ادف                                                     المص

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 63.178 ايسر آامل هادي علي الربيعي   .١
 الثاني 62.815 انوار خالد بشير الصقال   .٢
 الثاني 61.924 رائد مصطفى محمد علي السياف   .٣
 الثاني 61.068 وسام مؤيد يوسف النعيمي   .٤
 الثاني 57.976 الزرآوشيفوزي علي محمد حيدر    .٥
 الثاني 57.765 مأمون ابراهيم مصطفى خضر   .٦
 الثاني 56.614 عبدالعظيم الماس غائب حيدر   .٧
 الثاني 56.087 طارق رجا حامد العبوش   .٨
 الثاني 55.821 رجاء محمد حسين صالح الدوري   .٩
 الثاني 55.319 هيثم حسن رشيد عباس   .١٠
 الثاني 53.830 لقمان عبدالغفور احمد محمد اللهيبي   .١١
 الثاني 53.750 صالح حسين محمد العبد   .١٢

  



 
  

       االدارة الصناعية:           القسم كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:        الشهادة             صباحي                                                          : لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج          ١/١٠/٢٠٠١في ٩٩٦١:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 63.351 احمد علي حسين المولى   .١
 الثاني 61.066  عبد الستار علي ال سليمان اآرم   .٢
 الثاني 59.468 عيسى خالد محمد شريف   .٣
 الثاني 58.098 عبد الجبار جاسم موسى العنزي   .٤
 الثاني 57.774 يوسف عنتر خضر الشرابي   .٥
 الثاني 57.380 حسين صابر حسين جمعة   .٦
 الثاني 56.548 احسان اسماعيل وهب حسن   .٧
 الثاني 56.446 ايفان خضر هرمز توما   .٨
 الثاني 55.517 احمد فاضل عباس السالمي   .٩
 الثاني 54.373 حقي اسماعيل حسين علي    .١٠
  الثاني 53.691 عباس عبد الهادي محمود شيخو   .١١

 



 
  

             االقتصاد:           القسم كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:        الشهادة        صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج          ١/١٠/٢٠٠١في ٩٩٦١:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثالثياسم الطالب ال  ت

  الثاني 62.144 حامد خلف جدوع العوض   .١
 الثاني 60.874 علي طالب اسماعيل علي ال خضر   .٢
 الثاني 60.247 خالد صالح احمد صالح   .٣
 الثاني 59.945 محمد عون خضر اسود   .٤
 الثاني 58.873 مشعل اسعد زيد الشمري   .٥
 الثاني 58.135 علي زآي محمد سليمان   .٦
 الثاني 57.618 الدليميمحمد مصطفى جار اهللا    .٧
 الثاني 57.330 نادية يوسف خليل الحيالي   .٨
 الثاني 57.196 عمر جاسم محمد حسن الدليمي   .٩
 الثاني 53.917 تغريد انور فاضل سليم الطائي   .١٠

  



 
 
  

علوم المالية والمصرفية:            القسم     كلية االدارة واالقتصاد      :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:    الشهادة                 صباحي                                                         : لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج        ١/١٠/٢٠٠١في ٩٩٦١ :رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٠/٢٠٠١ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 67.613 عالية محمد علي عبد اهللا نجم   .١
 الثاني 65.197 محمد شعبان خضر عبد اهللا   .٢
 الثاني 63.811 هبة طالل رشيد ناصر الطائي   .٣
 الثاني 63.700 نزار حسين أحمد الطحاينة   .٤
 الثاني 61.882  الهادي عبد الجبار العانيوردة عبد   .٥
 الثاني 61.290 عمر طه قاسم عبد اهللا العزاوي   .٦
 الثاني 60.703 مدين مبارك أيوب جبو الكاتب   .٧
 الثاني 60.510 أحمد محمد أحمد ابراهيم   .٨
 الثاني 60.051 فرح غانم يونس عبد الباقي   .٩
 الثاني 59.885 سناء علي أحمد سليمان الحربي   .١٠
  الثاني 58.179 مان ثامر يحيى قاسماي   .١١
  الثاني 57.790 سالم ولسن موشي صموئيل   .١٢
  الثاني 57.692 سالم حسن مصطفى   .١٣
  الثاني 57.195 محمد عاآوب محمد عيسى العكيدي   .١٤
  الثاني 56.567 رواء عيسى ذنون عزال   .١٥
  الثاني 56.410 أحمد عبد السالم عبد اهللا حسن   .١٦
  الثاني 56.379 السيديةشيماء عبد الحميد أحمد علي    .١٧
  الثاني 55.648 محمد فوزي أحمد حسين   .١٨
  الثاني 55.015 قيس مقداد عبد محمد   .١٩

 
 
 
 


